
În prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
U R

Proletari din toate țările, unifi-pț I

Iu prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
joi, 14 decembrie, au fost re
luate în plen lucrările sesiu
nii a zecea a celei de-a IX-a 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinați, la sosirea in 
rotonda Palatului Marii Adu
nări Naționale, cu vii și în
delungi aplauze. Deputății au 
dat astfel expresie sentimen
telor de profundă satisfacție 
și bucurie ale milioanelor de 
cetățeni pe care-i reprezintă 
în supremul for al puterii de 
stat pentru realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, act cu profunde 
semnificații istorice, garanție a 
înfăptuirii cu succes a hotă- 
rîrilor Congresului al XIV-!ea 
al partidului, a programului 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru, 
în lojile oficiale au luat loe 
membrii Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R. și 
membrii Consiliului de Stat.

In sală se aflau, in calitate 
de invitați, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, 
oameni al muncii din între
prinderile Capitalei, din do
meniu! vieții științifice și cul
turale.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, precum și corei-București, ( ‘ ,2
pondenți al presei străine.

Lucrările sesiunii _  ___
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan, care * anun
țat proiectele de legi înscrise 
pe ordinea de zl aprobată la 
începutul sesiunii:

L Proiectul Legii 
național unic de 
eeonomlco-socială a 
Socialiste România 
1990.

2. Proiectul Legii
«e C _ _________ ,
industriei alimentare, silvicul
turii și gospodăririi 
Republicii Socialiste
pe anul 1990,

3. Proiectul Legii
de stat al Republicii _______
România pe anul 1990.

4. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor euprin-

au foit

Planului 
dezvoltare 
Republicii 
pe anul

Planului
dezvoltare a agriculturii,

apelor al
Români*

Bugetului 
Socialiste

zind norme cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, a fost 
adoptată in unanimitate com
pletarea ordine! de zl cu :

5. Proiectul Legii privind 
răspunderea unităților socialis
te pentru apărarea și dezvol
tarea patrimoniului încredin
țat de societate, precum și în
ființarea, organizarea și func
ționarea Consiliului Superior 
de Coordonare a Activității de 
Control Economic. Financiar și 
Social.

Tovarășul loan Totu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării și Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale, 
zentat expunerea 
proiectelor Legii Planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 
1990 și Legii Planului de dez
voltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii 
și gospodăririi apelor al Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1990.

Expunerea asupra proiectu
lui Legii Bugetului de stat al 
Republicii Socialiste România 
pe anul 199Q a fost prezentată 
de tovarășul Ion Pățan, minis
trul finanțelor.

Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, a 
prezentat Coraportul Consiliu
lui Suprem ai Dezvoltării E- 
conomice și Sociale asupra ce
lor trei proiecte de legi și 
Expunerea asupra proiectului 
Legii privind răspunderea u- 
nităților socialiste pentru apă
rarea și dezvoltarea patrimo
niului încredințat de societate, 
precum și înființarea, organi
zarea și funcționarea Consiliu
lui Superior de Coordonare a 
Activității de Control Econo
mie, Financiar și Social.

Raportul comun al comisiilor 
permanente de specialitate ale 
Marii Adunări Naționale, care 
au examinat și avizai proiec
tele de legi supuse dezbateri
lor, a fost prezentat de depu
tata Elena Fugna, vicepre
ședinte al Comisiei pentru In
dustrie și activitate economi- 
co-financiară.

In cadrul dezbaterilor gene
rale asupra acestor proiecte 
de legi au luat cuvîntul de
putății Ion Bogdan Băluță, 
Irimie Catargiu, Decebal Ur- 
dea, Elena Nae, Gheorghe 
Dlmoiu, Ferdinand Nagy, 
Gheorghe Hie, Mihail Nicules- 
cu. Ion Florea, Vasile Bărbuleț.
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Notații pe marginea meciurilor din cupele europene la volei

PATRU ECHIPE ROMANEȘTI VIZEAZA CALIFICAREA IN FINALE

a pre- 
asupra

g

g

g

g

• Adversare puternice în penultima fază # Marile surprize ale etapei precedente: eliminarea echipe
lor masculine Ț.S.K.A. Moscova ți Steaua București din C.C.E. • Sisteme diferite de desfășurare 
a ultimelor două „acte" • Tragerea la sorți pentru C *1 ți C 2 la masculin

Competițiile europene de vo
lei rezervate echipelor de club 
(C.C.E., Cupa Cupelor și Cupa 
C.E.V.) au ajuns in fața ulti-' 
melor două „acte". In fiecare 
dintre ele au rămas în cursă 
cite 8 echipe, atît la feminin, 
cît și la masculin (mai jos dăm 
lămuriri asupra sistemelor de 
desfășurare, care fac ca faza 
„sferturilor" să devină în fapt 
una semifinală). Printre califi
cate se numără — este știut — 
și patru reprezentante ale țării 
noastre, trei feminine, Dinamo 
(in C.C.E.)., Universitatea C.F.R. 
Craiova și Rapid (ambele în 
Cupa Confederației Europene) 
și una de băieți, Dinamo (în 
Cupa Cupelor). Puteau fi cinci, 
dacă Steaua nu rata incredibil 
victoria în trei seturi asupra 
finlandezilor de la Varkauden 
Tarmo, în partida de sîmbătă 
trecută, din sala Rapid. De no
tat că 3 dintre formațiile ro
mânești rămase pe tabloul de 
concurs (echipele dinamoviste 
șl cea craioveană) au făcut pa
stil mai departe prin victorii 
și acasă, și în deplasare asu
pra adversarelor lor, dar și ca
lificarea rapidistelor (la setave- 
raj) a fost mai mult decît con
vingătoare, ele dovedindu-se 
net superioare voleibalistelor 
de la Slavia Praga, finaliste în

rana, care a eliminat pe Dyna
mo Berlin, constantă finalistă 
in edițiile anterioare, precum 
și de Racing Club de France 
Paris, care a trecut, cu două 
victorii la zero(i). de CJD 
Feuerbach (R.F.G.), Echipa al
baneză este însă in

landa) — Uralocika Sverdlovsk, 
Vasas Budapesta — Olimpia 
Teodora Ravenna. Nici o sur
priză, în schimb, in Cupa Cu
pelor, dublele meciuri din ia
nuarie fiind: ADK Alma Ala 
— Levski Spartak Sofia, R. C. 
Cannes — Ruda Hvezda Fraga.

(Continuare in pag. a 4-a)

g oe ia ssiavia rraga, iuiausie ui 
g ediția precedentă.
g în faza anterioară am con- 
g semnat cîteva surprize. La fe- 
g rninin, In C.C.E.. acestea" au 
g fost furnizate de Dinamo Till

Rapidista Danie
la Bumbăcilă va 
surprinde apărarea 
jucătoarelor de la 
Slavia Praga, „pă
șind" mingea pe o 
zonă descoperită 
in linia a doua 
adversă.

de față foarte puternică și va 
fi adversara campioanei noas
tre in penultima fază (intr-un 
recent „amical" în Capitală, 
bucureștencele au cîștigat doar 
cu 3—2 în fața albanezelor). 
Celelalte partide (etapa este 
programată în 10 și 17 ianua
rie) vor fi: Ț.S.K.A. Sofia — 
R. C. Paris, Avero Sneek (ti

momentul

Traktor Schwerin Delta
Lloyd Amsterdam și Tungsram 
Budapesta — Cucine Braglia, 
(Reggio Emilia). In Cupa Con
federației Europene, dacă poa
te fi vorba de surprize, ele au 
fost furnizate de echipele vest- 
germane Bayern Lohhof șl

(Continuare in pag 2—3)

|popico(t):CAMPIOANELE-DECISE LA ULTIMELE LANSARI!
Cocheta arenă C.F.R. Iași a 

găzduit finalele pe tară ale 
Daciadei la popice, in progra
mul cărora au figurat probele 
individuale și pe perechi rezer
vate senioarelor. Mergînd din 
victorie în victorie în etapele 
anterioare, peste 60 de sportive 
s-au menținut în cursa pentru 
mult rîvnitele titluri, furnizînd 
în ultimul act al competiției 
întreceri dirze, cu realizări teh
nice deosebite.

Jocurile decisive au debutat 
cu proba de perechi, la star-

de 
primei

tul căreia s-au aliniat 25 
dublură Performerele 
zile de concurs âu fost mai în- 
tîi Maria Roșea și Stela Go- 
deanu (Voința Ploiești). care

DACIADA

Serialul nostrui ATLETISMUL, SPORT PRIORITAR

LA OLIMPIA BUCUREȘTI
DAR SE AȘTEAPTĂ AFIRMAREA UNOR

UN BILANȚ EXCELENT,

NOI PERFORMERI
Inaugurăm, în numărul de astăzi al ziarului nostru, un se

rial de materiale dedicat atletismului, care urmărește analizarea 
modului în care ș-a desfășurat, in cluburi și asociații sportive 
cu secții de profil — pe parcursul sezonului nu de mult în
cheiat —, activitatea în disciplina olimpică numărul 
șî evidențierea unor proiecte de viitor.

1, precum

Pentru început, ne-am oprit 
la C. S. Olimpia București.

Dar de ce tocmai Olimpia ? 
Răspunsul este foarte ușor de 
dat : pentru că în clasamen
tele de sfîrșit de an întocmi
te de federația de specialitate, 
pe baza prevederilor regula
mentului C.N.E.F.S. pentru a- 
precierea contribuției sportivi
lor, tehnicienilor, unităților 
sportive la realizarea „zestrei" 
internaționale a anului 1989, 
reprezentanții clubului din Bd. 
Republicii dețin, în fiecare 
dintre cele trei ierarhii, „foto
liile de onoare". Bilanțul in
ternațional realizat de atletis
mul do la Olimpia este, în- 
tr-adevăr, de excepție: o me
dalie de aur și una de bronz 
la C.E. de sală, de două ori 
„aur" Ia J.M.U., locul 1 în 
proba de 1 500 m, ca și în 
clasamentul general al „Ma
relui Premiu T.A.A.F.-Mobil", 
un loc 1 (la 3 000 m) în fi-

pe echipe 
Mondială.

nala Cupei Europei 
și unul la Cupa
Este, trebuie să recunoaștem, 
un palmares impresionant^ le
gat de numele a două mari 
sportive, Paula Ivan și Mari- 
cica Puică (care, în final de 
carieră, a mai adăugat o me
dalie — „bronz" la C.E. de 
sală — bogatei sale colecții de 
trofee). Dacă mai amintim me
daliile republicane la seniori, 
tineret și juniori, „bronzul" de 
la J.B. juniori, avem tabloul 
complet al realizărilor secției 
de atletism a C. S. Olimpia 
în anul competițional 1989.

„Față de obiectivele pe care 
și le propusese secția la în
ceputul sezonului, pot să a- 
firm că obligațiile asumate au 
fost, în general, realizate, ne-a 
declarat președintele clubului, 
prof. Aurel Dobincă. Bineînțe
les, se putea și mai bine. Spu- 
nînd aceasta, mă refer, în spe
cial, la faptul că, la senioare.

după retragerea Maricicăi Puică 
din activitatea competițională 
Paula Ivan a rămas — singură 
— să poarte stindardul nostru 
in principalele întreceri in
terne și, mai ales, internațio
nale. Ceea ce, la pretențiile 
și obligațiile (!) pe care le *- 
vem, este foarte puțin, cu toa
te că Paula -face» uneori cit 
o întreagă... echipă. Ne preocu
pă foarte mult problema 
-schimbului de miine», intreză- 
rindu-se deja cîteva urmașe 
ale Paulei Ivan (în special în 
grupa profesorului Gh. Ghipu), 
pe care le așteptăm cît mai re
pede să devină... certitudini. 
Munca depusă în pregătire ne 
dă dreptul să fim optimiști. 
Dar asta nu e totul. Pe lingă 
acțiunile permanente de selec
ție. în care, pe lingă cei doi 
antrenori -specializați» (I. Țicu. 
A. Oșlobeanu), toți ceilalți 
membri ai activului tehnic al 
secției (Ad. Samungi — coor
donator, Aurelia Sîrbu, N. Cris- 
tea. Gh. Ghipu. Mari a Samungi, 
precum și antrenorul emerit 
Ion Puică, alături de care este

au totalizat 840 p.d. (425—415), 
ca apoi să preia conducerea in 
clasament tandemul Elisabeta 
Albert — Elisabeta Bonta (Vo
ința Tg. Mureș) cu 847 (420— 
427). In cea de a doua reuniu
ne, mai multe adversare au a- 
tacat poziția liderelor, dar fă
ră succes. O singură pereche, 
acționînd pe graficul mureșen- 
celor, a reușit, grație unui plus 
de omogenitate și mobilizare 
în momentele dificile, să se 
desprindă în învingătoare me
rituoasă — Elena Pană și Ma
riana Marinescu (Voința Bucu
rești). Bine conduse de antre- 
noarea Crista Szocs, ele au de
venit campioane cu 849 (422—
427), cu un avans de numai
două puncte. Fiind de forțe

sensibil egale, și celelalte cu
pluri au fost despărțite de mid 
diferențe in clasamentul final, 
care are următoarea înfățișa
re: 1. ELENA PANA — MARI
ANA MARINESCU (Voința 
București) 849 (422 + 427). 2.
Elisabeta Albert — Elisabeta 
Bonta (Voința Tg. Mureș) 847 
(420+427), 3. Maria Roșea — 
Stela Godeanu (Voința Ploiești) 
840 (425+ 415), 4. Ana Andrees- 
cu — Octavia Ciocîrlan (Gloria 
București) 838 (421 + 417), 5.
Aurelia Șerdean — Mariane 
Halalai (Electromureș Tg. Mu
reș) 835 (419 + 416), 6. Carmen 
Pilaf — Elena Chiriloiu (Voin
ța Galați) 831 (430+401).

Cele mai bune 16 jucătoare 
din proba de perechi și dispu
tele preliminare s-au calificat 
în turneul final, individual, 
bucureșteanca Laura Andrei fi
ind ultima sportivă care a 
prins... trenul, cu 403 p.d. S-a 
intrat pe arenă in ordinea in
versă a clasamentului. Faptul 
că pistele sînt aproape perfecte

(Continuare în pag. 2—3)

Astăzi și miine, la Constanța

ATRACTIVE ÎNTRECERI CU PARTICIPAREA

CELOR MAI BUNI BOXERI DIM JARA

(Continuare in pag 2—3)

Sala Sporturilor din Constan
ta găzduiește azi și miine în
trecerea pugilistică dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie". Comisia 
județeană de specialitate și 
flubul Farul au luat toate mă
surile pentru derularea com
petiției in cele mai bune con
diții, avînd în vedere că pe 
ringul din orașul de la malul 
mării vor urca, cu această o- 
cazie. unii dintre cei mai buni 
boxeri români, in frunte cu 
membrii lotului național. An
trenorul emerit Teodor Niculcs- 
cu a ■ anunțat că va prezenta 
la competiție întreaga garnitu
ră de pugiliști fruntași printre 
care se vor afla campionul

mondial Francigc Vaștag și 
medaliatul cu bronz Rudei O- 
breja. Numai prezența acestor 
doi renumiți boxeri va face 
probabil ca toate locurile din 
Sala Sporturilor să fie ocupa
te. Printre cei ce vor trece 
corzile ringului constănțean se 
mai află Nicolae Alintă. Octa
vian Stoica, Gheorghe Jiga, 

z Vasile Morovan, Vasile Adumi- 
troaie ș.a.

Fruntașilor pugilatului ro
mânesc Ie vor fi opuși unii 
dintre cei mai bum sportivi 
din secțiile din întreaga țară, 
multi dintre ei prezenți și la 
ultimul turneu al Campionate
lor Naționale de seniori. (P.iv.)
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Da3 27.D :b2 N:a2+ 28.Ral Dai 
29.D:aj D :al H 3O.R:a2 T:c2+ 
31.Rb3 T:g2 32.RC4 T:h2 S3.
RUS t6 34.g5 h:gs 35.Re6 g-4
36.Td8+ Kh7. 37.KG ThS 0—1.

Așadar, faimosul record 
coeficienților Elo, stabilit 
dinioară de Robert Fischer 
(2785) și intrat de curînd ln 
posesia lui Garri Kasparov 
(2795), a fost încă o dată a- 
meliorat. Bobby îl păstrase 
timp de aproape două de
cenii. Actualul deținător al 
titlului mondial l-a spulberat 
din nou, în numai două luni!

încă o „barieră** aparent 
intangibilă a sportului a fost 
depășită. Performanța lui 
Kasparov este acum echiva
lentă cifrei de 2805. și — după 
propriile sale afirmații — el 
n-are intenția să se oprească 
aici... Fără îndoială, super- 
campionul șahului se afla în- 
tr-un mare vîrf de formă, 
așa cum demonstrează șl a- 
cest prim stop-cadru din 
turneul unde a fost consem
nat noul său record : L. Liu- 
bojevici — G. Kasparov (Bel
grad. 1989) l.e4 c5 2.Cf3 d6 
3.<14 c:<14 4.C:d4 Cf6 5.CC3 a6 
6.Ng5 e6 7.f4 Dc7 8.De2 Cc6 
9.0—0—0 C:d4 io.T:d4 Ne7 11. 
g3 Nd7 12.NR2 h6 13.Nh4 Nc6 
14.f5 9—0 lS.Thdl b5 16.g4 e5 
17.T4d3 b4 18.N :f6 b :c3 19.N :e7 
c:b2+ 20.Rbl D:e7 21.T:d6 
Tfc8 22.Tld2 Nb5 23.De3 Tab8 
24.Tb6 Nc4 2S.Tdl T:b6 26.D :b6

AL DOILEA RECORD

• d e 4 ® ra ft
Ș! acum, o ratare a cam

pionului mondial... Din aceas
tă poziție a partidei Kasparov 
— Timman, înfățișată pe dia
gramă, s-a jucat 26.C:b7 T:b7 
27.N :b7 D:b7 28.C:e6 T:dl 25. 
D :dl CabG 3O.Tc7. Totul pare 
pregătit pentru asaltul deci
siv. dar... 3O...De4 31.Dds Dcl+ 
32.Rg2 De4+ 33.Rgl Del+ 34. 
Bg2 De4+ 35.13 De2+ 36.Rh3 
Dd5 37.a4 D:a4 38.CC5 Db5 39. 
Cd7 Dfl+ 4O.Rg4 Cd6 41.CfS+ 
(de ce nu direct 41.e:d6?)

CAMPIONATUL MASCULIN DE ȘAH
în runda a IlI-a a Campio

natului Național masculin de 
la Tușnad s-au înregistrat re
zultatele: Ghindă — Dumitra- 
trache 1—0, Moldovan — Io- 
nescu 0—1, Negulescu — Ol
tean 1—0, Vasilescu — Istră- 
țescu 0—1, Lupu — Dodu 1—0. 
Kiss — Pavlov. Cosma — Gran
berg, Biro — Foișor remize.

în clasament conduc Mihail 
Ghindă și Constantin lonescu. 
cu cîte 2,5 o.

• Ln perioada 24 decembrie 
1989 — 3 ianuarie 1990. A. S. 
Centrocoop. în colaborare cu 
Recoop București. I.H R. Efo
rie Nord și F.R. Șah. organi
zează în stațiunea Eforie Nord 
un turneu internațional de șah 
pentru toate categoriile de cla
sificare. atlt la feminin, cît și 
la masculin, dotat cu „Cupa 
Recoop 1989“. Ședința tehnică 
va avea loc în data de 24 de
cembrie (orele 12). la hotelul 
„Europa".

■ws

VOLEI
(Urmare din vaa. 1)

auVBC Schwerte 1968, care
eliminat (prin duble victorii!) 
formații cu nume, cum sint 

- Pallavelo San Lazzaro (Italia) 
și Akademik Sofia. Intîmplător. 
cele două vor fi adversarele 
reprezentatelor noastre în a- 
oeastă competiție, Universitatea 
C.F.R. Craiova și Rapid Bucu
rești. Se anunță duble confrun
tări extrem de dificile pentru 
ambele echipe românești. Ce
lelalte două întilniri opun pe 
K.48. Lodz lui T.S.C. Berlin și 
pe Orbita Zaporojie echipei o- 
landeze Longa 59 Lîchten- 
voorde.

La masculin, în C.C.E., ma
rile surprize ale fazei prece
dente au fost eliminarea, după 
cum am spus, a campioanei 
noastre Steaua de către Var
kauden Tarmo. precum și a 
multiplei cîștigătoare a trofeu
lui, Ț.S.K.A. Moscova, de că
tre V.B. Frejus (Franța). în 
timp ce în Cupa Cupelor cali
ficările ni se par a fi respec
tat întru totul „calculul hîrti- 
ei“. Și. ajungînd aici, să facem

precizarea anunțată, anume că 
penultima fază și ultima se 
vor desfășura după sisteme di
ferite. în competițiile feminine 
și în Cupa C.E.V. la masculin, 
cele cîte 8 echipe calificate 
susțin în ianuarie duble parti
de. cîștigătoarele calificîndu-se 
în turnee finale de patru. In 
schimb. în C.C.E. și Cupa Cu
pelor la niasculin. respectivele 

. formații vor susține un tur 
semifinal, cu jocuri tur-retur, 
în două grupe. Miercuri, la 
Luxemburg, au fost efectuate 
tragerile la sorți ale grupelor 
(din partea echipei Dinamo a- 
sistînd antrenorul Corneliu 
Oros). în grupa I a C.C.E. au 
fost, astfel, repartizate Philips 
Modena, V.B. Frejus (Franța), 
S.C. Leipzig și Varkauden Tar- 
mo, iar în grupa a II-a: O.K. 
Vojvodina Novi Sad. Ț.S.K.A. 
Sofia, Ruda Hvezda Praga și 
C.V. Palma de Mallorca.

Dar pe noi. din competițiile 
băieților, ne interesează ln 
mod special Cupa Cupelor, 
unde vom fi prezenți cu Dina
mo București. „Sorții" de 
miercuri au dat următorul ver
dict : grupa I : A.S.U. Lyon, 
Sonmez Filament Bursa. Dina
mo Moscova și Maxicono Par-

HANDBAL. „CULESE" la C.M. (femi
nin) de calificare : • FINAL FIERBINTE 
tn partida România — Bulgaria. Astfel, ln 
min. 50, 17—15 (gol Cozma) pentru echipa 
noastră ; min. 53, 17—16 (Stanceva) ; min. 
54, 17—17 (Stanceva) ; min. 55, 18—17 (An- 
toneanu) : min. 57 gol nevalabil (Tîrcă) ; 
min. 58, 18—18 (Mliakova) ; min. 60, con- 
, — - - J, faultată și... 7 m, înscrie

19—18 ; Cozma eliminată pen- 
aruncare de la 7 metri 
înscrie Gheorghieva și... 

repunem de 
‘ Drăgănescu, 

intercepție Kitanova. 
semicercul nostru și, 
cu sete, dar Carmen 

cu piciorul ln aut, cu 
de final 1 Pulsul pe 

‘ i „masa

traatac Doidu, 
Luea, ded 1” ' 
tru 2 minute...
pentru Bulgaria,
19—19 ; mar sînt 6 secunde, 
ia centru, pasă Tîrcă «la 
înapoi spre Tircă, 
care ajunge pe 
nestingherită, trage 
Moldovan respinge 
o secundă înainte________ _ ______
banca echipei și pe locul 18 la „masa 
presei** 7 Cine l-a mai măsurat 7 !... Intr-o 
situație Identică, echipa Franței înscrie, 
scorul devine 30—29 și Cehoslovacia pier
de calificarea la C.M. *90 I • LA 
MECIUL reprezentativei noastre eu 
echipa R.F.G. arbitrii iugoslavi Vujno- 
vlci — Banjanln au fost cuplu de rezervă 
și au stat cu noi la „masa presei". 
„Bateți cu 5—10 puncte diferență** ne-a 
spus Vujnovld. La sfîrșltul jocului, re
zultatul de 16—17 n intriga pe arbitrul 
iugoslav : „Cunosc bine echipa dv. Nu a- 
ceasta este valoarea româncelor". Avea 
dreptate. • PRETUTINDENI, In tren, In 
autobuz, în holul hotelului, In sala de 
sport, cînd se afla că sîntem români, 
subiectul invariabil de discuție era cali
ficarea echipei României In turneul final 
al C.M. de fotbal, în dauna formației da
neze. Localnicii vorbeau cu admirație pen
tru echipa noastră cu părere de rău 
(pentru a lor), dar nidodată cu ranchiu
nă. Fair-play. .. (M.C.).
POLO. In cel DE-al doilea med din
tre echipele Sportul Studențesc T.M.U.C.B. 
șl Steaua, disputat duminică ln Bazinul 
Floreasca din Capitală, a avut loc o si
tuație puțin obișnuită, care merită con
semnată. Tn ultima repriză, la scorul de

41...g:f6 *42.e:d6 h5+ 43.Rh4
De2 44.h3 Rg7 45.Te7 Db5 46. 
14 Nd7 47.Te5 Dfl 48.Tg5+ 
f :g5 p șl conducătorul albe
lor n-a obținut decît remiză.

Foarte frumos a fost tran
șată disputa în poziția fina
lă a partidei Christiansen — 
Tolnai, prezentată rîndul tre- 

(Rgl, Dd4, Tel, el, Cd5 
b2, f2, g3, h2 ; Rg8, De2, 
d8, Cc4. Pa6, b7, f7. gl 
La parada numai apa- 
eficace l...Cd2 n-a ur- 

2.T:e2 Cf3+, ci 2.Cf6+!
ce l-a adus Imediat pe

mat 
ceea 
alb în avantai cîștigător (2... 
g:f6 3.D:d8+ T:d8 4.T:e2).

Radu VOIA 
fi dorit ca în 
să oferim citito- 

instantanee proas- 
... Campionatul Eu- 
unde echipa Româ

P.S. Am 
cest spațiu 
rilor citeva 
pete de la 
ro'pean, „ . _
nici a terminat pe un remar
cabil loc 5. Din păcate, la 
F. R. șah n-am putut obține 
materialul necesar, respectiv 
buletinele de concurs. care 
— ni s-a spus — au fost îm
părțite între jucători și se a- 
flă numai în posesia lor. 
Pentru a le pune și la dis
poziția presei nu s-a gîndit 
nimeni ! Să sperăm că pînă 
la apariția rubricii noastre 
viitoare vom remedia această 
lacună.

POPICE

La

ASTĂZI SI MiINE, ULTIMA 
DUBLĂ ETAPA

Ultima etapă, cea de-a 10-a, 
a primei părți a Diviziei A 
(grupa valorică de frunte), 
programează, astăzi și mîine, 
două duble partide de mare 
interes, decisive pentru confi
gurația clasamentului.
Miercurea Ciuc, Sport Club 
întîlnește, în derbyul campio
natului, pe Steaua, după ce în 
partidele de la București vic
toriile au fost împărțite (4—3 
și 2—4), în timp ce la Galați 
formația locală C.S.M. Dună
rea primește vizita echipei 
C.S.M. Viitorul Ghcorghcni, 
într-o dublă manșă aflată sub 
semnul lui „a fi sau a nu fi“ 
în prima grupă valorică (în 
meciurile anterioare : 3—1 și
1—7). Pentru a evita turneul 
de baraj, gazdele au nevoie 
de două victorii sau de mini
mum trei puncte, caz în care 
în discuție ar mai intra și

(Urmare din vaa. 1)
supus concurentele la un 

serios, cea mai
e-

mică
a 
xamen 
greșeală repercutîndu-se în e- 
ficacitatea loviturilor. Pină la 
schimbul 8. cînd a intrat în 
concurs experimentata Ana Pe- 
treseu-Andreescu, nu s-a în- 
tîmplat nimic deosebit. Fosta 
multiplă campioană a țării, 
autoare a 437 p.d., adăugate ce
lor 421 realizate în ajun, s-a 
instalat în frunte cu 858. Re
zultatul ei a rezistat pînă la a

ma; grupa a II-a: Dinamo 
București, Aero Odolena Vodă 
(Cehoslovacia), Sisley Treviso 
și S.V. Hamburg. Nu poate fi 
numită o grupă ușoară... Dina- 
moviștii vor juca cele 6 me
ciuri astfel: la 10 ianuarie, cu 
Hamburg, acasă; la 1T Ianua
rie. cu Sisley în deplasare; la 
24 ianuarie, cu Aero Odolena 
Vodă în deplasare; la 7 februa
rie, cu Sisley acasă; la 14 fe
bruarie, cu Hamburg în depla
sare; la 21 februarie cu ÂeTO 
Odolena Vodă pe teren pro
priu. Cîștigătoarele grupelor 
vor susține în martie finala 
(un meci) pe teren neutru. Să 
sperăm că una dintre finalis
te va fi Dinamo București 
Cum, de altfel, așteptăm și de 
la celelalte 3 echipe românești. 
Să amintim echipele calificate 
și in cea de a treia competiție 
masculină. Cupa C.E.V. (din 
care reprezentantele noastre au 
fost eliminate): S.C. Moerser 
(R.F.G.) — Sever Novosibirsk, 
Partizan Belgrad — Eurostyle 
Montechiari (Italia), Avtomobi- 
list Leningrad — Panathinaikos 
Atena, T.S.V. Berlin — Normis 
Orion (Olanda).

Aurelian BREBEANU

10—4 pentru Steaua, Gelu Lisae, portarul 
echipei militare (de altfel, Intr-o foarte 
bună formă sportivă), tncercînd să re
cupereze o minge aflată ln fața porții, 
șl-a faultat evident adversarul, fiind pe
nalizat de arbitru cu eliminare pentru 
35 de secunde. Lisac a părăsit spațiul de 
joc, locul său ln poartă fiind luat de 
jucătorul Adrian Chețan. Sportul Studen
țesc a continuat atacul, Stacluc a găsit 
poziția favorabilă și a șutat la poartă. 
In mod surprinzător, portarul .de oca
zie? al Stelei a sesizat direcția pe care 
se Îndrepta mingea, a plonjat șl a res
pins șutul, evitînd Înscrierea golului.

POST-SCRIPTUM
Surprinderea s-a risipit, Insă, destul de 
repede : cel care îl înlocuise cu brio pe 
portarul Lisac nu era altul dedt fiul fos
tului portar al echipei naționale de acum 
aproximativ două decenii, Petre Chețan. 
De unde șl proverbul : „așchia nu sare 
departe de copac". • IN ACEEAȘI com
petiție, Dinamo a Învins de două ori pe 
Voința Cluj-Napoca. Dar eel mai eficace 
jucător a fost unul 
Dorin Colceriu. El a 
cite dncl ln fiecare 
simetrie. CM. TR.J.

POPICE. • DOI dintre juniorii care e- 
voluează ln Divizia A, șl anume opera
toarea chimistă Cornelia Păunescu (Pe
trolul Băicoi) șl electromecanicul Dorin 
Chlrilă (Constructorul Galați), jucători de 
bază In echipele lor, sînt conduși pe piste 

' -.1 Cristian Păunescu
Chirllă, care nu sint 
lor, dndva șl el po- 
MINAUR Baia Mare, 

masculin, nu se dez- 
arena proprie rezul-

din echipa Învinsă, 
Înscris zece puncte, 

Intllnlre. Frumoasă...

de apredații antrenori 
șl, respectiv. Aurel 
alții decît.. părinții 
plcarl fruntași, 
campioana țării 
minte, reallzlnd _ __  ______ ______
tate tn jurul a 5 900 p d. Că pistele de

la 
pe

criteriul victoriilor directe. în 
fine, în cea de-a treia dispu
tă a etapei, pe Patinoarul „23 
August** din Capitală (de la 
ora 17), Dinamo va juca cu 
Progresul Miercurea Ciuc (5—4 
și 9—2 în tur). înaintea par
tidelor din ultima etapă, cla
samentul se prezintă astfel :
1. Steaua 18 17 0 1 107- 42 34
2. Sport Club 18 13 2 3 96- 46 28
3. Dinamo 18 9 2 7 70- 58 20
4. Viitorul 18 6 0 12 66- 90 12
5. Dunărea Gl. 18 4 2 12 53- 84 10
6. Prog. M. c. 18 1 2 15 52-124 4

CUM SE VA JUCA 
IN CONTINUARE

ul- 
Di- 
fe-

1. 
X 
X
4.

Electroni
Tîmava 
C.S.M. Si 
Met. Ră

O COMP 
REPUBLIC 

TA IM!

După disputarea acestei 
time etape, activitatea în 
vizia A' se va desfășura în 
Iul următor :

Echipele clasate pe locurile 
1—4 în primă grupă valorică 
vor susține 3 turnee (două sim
ple și unul cu jocuri duble), 
în urma cărora se va stabili 
campioana și configurația fi
nală a ierarhiei. Formația cla
sată pe locul 5 (Dunărea sau 
Viitorul) și Progresul Miercu
rea Ciuc, împreună cu primele 
două din grupa a doua valo
rică, Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B. și I.M.A.S.A. St. 
Gheorghe, vor forma așa-nu- 
mita grupă de promovare, dis- 
putînd 4 turnee de baraj pen
tru desemnarea echipelor care 
vor activa în seria de elită 
în sezonul 1990—1991 (în cla
sament se pornește, bineînțeles, 
de Ia zero). Celelalte 4 forma
ții din grupa a doua se vor 
întrece în 3 turnee de conso
lare, sub titulatura Divizia A/1I 
grupa a doua valorică, rezul
tatele meciurilor disputate 
între ele contînd în clasament. 
Așadar, se pornește în între
cere de la următoarea situație:

La rect 
(cu numă 
cunde a 
torii, cei 
tromureș 
duit să ; 
mai bune 
formații . 
tului nați 
a fost ir 
rea viito; 
ternaționa 
disputelor 
cierile în 
nu au fot 
forabile (1 
nu este a 
un alt elt 
spune. N 
nea total 
cerii Clu 
șui (proj 
administrt 
ță de o c 
republicai 
nerală a 
nele și p 
mai bine 
becuri li] 
iluminat), 
tot timpii 
de hoche 
Nu noi v 
Mureș !'*), 
le în fun 
tinaj pub 
cialilor ț 
țiu imprc 
metri păt 
acest gen.

Federați 
ță are cui

I

12-â jucătoare, valoroasa mu- 
reșeancă Maria Todea, care, a- 
lăturînd 435 p.d. la cele 425 
din calificări, a devenit lideră 
eu 860. Asalturile date apoi de 
către tînăra și talentata Adria
na Antonesei (Mucava Vama- 
Molid) și Elisabeta Bonta (Vo
ința Tg. Mureș), care au ur
mat pe piste, au fost zadarni
ce, ele totalizînd 851 și, res
pectiv, 853. Mai rămăseseră în 
lupta pentru intîietate reșițean- 
ca Maria Zsizsik (435 — în pri
ma rundă) și mureșeanca Doina 
Țăgean (437). deținătoarea ti
tlului. Așa cum se anticipa, a- 
ceste jucătoare de bază ln e- 
chipa națională au acționat cu 
precizie de... metronom, 
gind „umăr la umăr" 75
cele 100 de bile mixte, după 
care tabela de marcaj ilustra 
o deplină egalitate: 803—803. 
Abordînd ultimele 25 de loyi- 
turi la „izolate" cu mai multă 
siguranță, campioana ’88 a reu
șit din plecare „deschideri" 
bune. în timp ce reșițeanca a 
„spart", făcînd apoi 
remarcabile pentru a reface 
acea bilă ratată. La . " ’ 
unor acțiuni tn care și una, și 
alta au dat dovadă de măies
trie ln lansarea bilei, 
manșei decisive a fost de 86— 
80 tn favoarea Doinei Țăgean, 
eleva antrenorului Ș and or Se
re? ureînd astfel pentru a 
treia oară pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului laureate
lor.

Clasament final: 1. DOINA 
ȚAGEAN (Electromureș Tg. 
Mureș) 889 (437 + 452), 2. Maria 
Zsizsik (C.S.M. Reșița 883 
(435 + 448), 3. Maria Todea (Vo
ința Tg. Mureș) 860 (425 + 435), 
4. Ana Fetrescu-Andreescu 
(Gloria București) 858 (421 + 
437), 6. Elisabeta Bonta (Voin
ța Tg. Mureș) 853 (427 + 426). 8. 
Adriana Antonesei (Mucava 
Vama Molid) 851 (426 + 425).

eforturi
capătul

scorul

Troian IOANIȚESCU

nie! favorizează obținerea unor scoruri as
tronomice o dovedește faptul că același 
jucători, de exemplu, pe arena Voința 
București, bine cunoscută de altfel ma
jorității băimărenilor. care adesea s-au 
antrenat tn această sală cu prilejul tria- 
lurilor lotului reprezentativ, n-au putut 
trece de 5 500 p d, comportindu-se cam la 
aceiași nivel și ta alte partide susținute 
tn deplasare. Oare ce are de spus comi
sia care a omologat • arena din Bala 
Mare 7 • IN ULTIMA etapă a turului
primei grupe valorice, formația feminină 
Electromureș Tg. Mureș a Înregistrat un 
rezultat de excepție — 2 719 (nou record 
al arenei proprii), principala realizatoare 
a campioanelor fiind Melinda Demeter, 
cu 466. Să sperăm că mureșencele nu vor 
merge pe... urmele băimărenilor. (TR. I.) 
VOLEI. • deși voleibalistele de la A- 
kademik Varna n-au realizat la Craiova 
decit 6 puncte pe set (in medie), antre
norul principal al Universității C.F.R. n-a 
mai fost la fel de inclntat ca după pri
ma manșă, ctștlgată tot de elevele sale, 
cu 3—1. Asta pentru că, spunea I. Con- 
stantinescu, jucătoarele localnice, conștien
te de obținerea calificării, au cam făcut 
economie de efort. Dar nld oaspetele 
n-au dat replică... • LA meciul Ra
pid — Slavia Praga, Daniela Gilcă a fost 
nu pe post de coordonatoare, ci de... 
spectatoare. Operată de apendicită chiar 
tn pragul primei manșe, tînăra „dirijoa- 
re“ speră să se alăture colegelor sale la 
grelele confruntări din luna ianuarie cu 
formația vest-germană Schwerte 1968. • 
DUPĂ victoria de la Salonic, asupra lui 
Arls, ln Cupa Cupelor, dinamovlștil bucu- 
reștenl au plecat direct la tradiționalul 
turneu (ediția a 20-a) de la Leipzig, unde 
joacă ln aceste zile cu 3 puternice echi
pe de club europene : Ț.S.K.A. Moscova, 
Delta LIoyd Amsterdam și S. C. Leipzig. 
Doar antrenorul principal Corneliu Oros 
a făcut un „ocol" prin Capitală. Era pe 
deplin satisfăcut de prestația echipei sale 
care, „mai mult ca orlcînd a respectat 
toate Indicațiile tehnice". (A. B.)

ATLETISMUL, SPORT
(Urmare din vaa. I)

așteptat cu interes și speranțe 
debutul ca antrenoare al Ma- 
ricicăi Puică) au îndatoriri 
precise în această direcție, am 
decis să renunțăm la elemen
tele lipsite de perspectivă pen
tru marea performanță. Astfel, 
atletele care au terminat ju
nioratul (Neder, Neaga, Gre- 
ceanu, Sîrbu) nu au fost re
ținute în club, numai cîte un 
titlu, sau o medalie Ia cam
pionatele republicane ale unei 
categorii 
cînd 
tire, 
duri 
dacă 
terii 
tre care poate să apară o nouă 
Maricica, o nouă Paula".

Sigur, poziția de „lideră" în 
clasamentul acestui an este o- 
norantă pentru secția de atle
tism a clubului Olimpia. Ci
frele sînt cifre, mai ales în- 
tr-un sport al rezultatelor e- 
xacte, cum este atletismul. 
Dar aceste cifre, chiar și cele 
de îmbucurător bilanț, nu pot 
eluda un adevăr : productivita-

de vîrstă nejustifi- 
cheltuielile pentru pregă- 
Preferăm ca aceste fon- 
să fie destinate inițierii, 
pot să spun așa, și creș- 
cîtorva zeci de copii, din-

tea unor 
scăzută, t 
stituindu- 
de antrer 
formeriloi 
Iși desfă 
reputat 
un fost 
drian Sai 
tehnici-.
Ghipu), c 
exemple, 
atletismul 
în conțin 
sportivi i 
ternaționa 
celorlalți 
la CERI 
PERFORK 
nă NU b 
PERSPEC 
LES, VAI 
CA SENI 
COMPETI 
ÎNTRE*- 'I 
LE. 
spune, cn 
tei secții 
face prii 
floare I

SAMIR — ÎNVlHSÂTOR IN DERBYU

Ullima alergare rezervată ta 
acest an amatorilor, și cea mai 
importantă, a revenit lui Samir, 
condus cu multă dibăcie de S. 
Stănilă, care Insă a beneficiat 
de distanțarea nejustiflcată a lui 
Hrișcar. Titlul de campion al 
driverilor amatori a fost clștigat 
Insă de M. Trandafir, care, cu 
cele patru victorii realizate, a 
reușit departajarea la potou de 
B. Manea. Locul al treilea — ca 
și primul — a revenit tot unul 
reprezentant al „noului val", N. 
Nicolae, care merită evidențiat 
deoarece a participat doar In a 
doua jumătate a competiției, a- 
propilndu-se pînă la o victorie 
de campion, ceea ce spune foar
te mult. Astfel, reprezentanții 
tinerel generații de driveri ama
tori s-au impus de pe acum, a- 
nunțlnd o altă frumoasă dispu
tă sportivă In viitorul an hipic.

In privința celorlalte alergări, 
remarcăm cele patru victorii 
realizate de formația N. Simlon, 
care a reintrat astfel ta pose
sia „tricoului galben", cu șanse 
mari de a-1 menține pînă la so
sire. Aceste victorii au fost ob
ținute cu Copelia, care a bene
ficiat de distanțarea cam pri
pită a Iul Dinar, Remiza, care 
a confirmat forma bună mani
festată In acest final de sta
giune, Somona, la cel de al 
doilea succes consecutiv, șl Ri
sipa, susținută cu energie tn 
lupta finală. Adversarul iul N. 
Simion, reputatul nostru antre
nor G. Tănase, a mai reușit 
două victorii, care 11 mențin ta 
lupta pentru titlu, ce se va de-

dde, probe 
ne din ac 
învins eu ■ 
dicapată, ș: 
Uzat un 
1:32,8/km, < 
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stilul ei de 
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Un alt e 
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rine realize 
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CARACTER 
XI PREZIN- 
PENTRU

I
în prima jumătate a campionatului Diviziei A SA ne cunoaștem partenerii de Întrecere . la c.n.

I TINEREȚEA S-A AFIRMAT PUTERNIC CAMERUNUL, 0 ECHIPĂ MULT MAI BUNĂ DEClT CELE
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.Continuăm să privim înapoi, 
spre prima parte a campiona
tului și ne propunem, pentru 
astăzi, unele observații privind 
munca de promovare, de re
considerare. de selecționare 
întreprinsă cu succes de unele 
divizionare A plasate în bune 
poziții la 
Plutonul fruntaș ni le prezintă 
din nou pe trei dintre echipele 
obișnuite ale acestei zone, Di
namo, Steaua și Victoria, con
curente cu o valoare bine sta
bilită și recunoscută, prezente 
și în cupele continentale. Iată 
însă că acum și-a făcut apari
ția, pe a treia poziție. Univer
sitatea Craiova (antrenori; S. 
Cîrțu și F. Cioacă). O urmare 
a jocului practicat de noua 
formație din „Bănie", rezultată, 
în cea mai mare parte. din 
promovările masive din propri
ile echipe de juniori. Nu-i o 
noutate această veritabilă o- 
fensivă a tinereții craiovene. și 
precedentele formații ale Uni
versității fiind produsul proli
ficei pepiniere locale. Lista fot
baliștilor autohtoni e bogată S> 
sugestivă: Boldici, Gh. Popes
cu, E. Săndoi, N. Zamfir, A. 
Popescu, Bica, Olaru, Ciurea, 
Șt. Stoica, Irimescu, Geolgău, 
Neagoe. Cristescu. Badea, Pi- 
gulea II, Papa — fotbaliști din 
diverse promoții, pornind cu 
Irimescu și Geolgău și înche
ind cu cei mai proaspeți cam
pioni de juniori. Papa și Cris
tescu. Meritul antrenorilor era- 
ioveni rămîne acela de a fi 
alcătuit o echipă din bogatul 
și talentatul grup de jucători 
promovați. Sperăm că noua e- 
chipâ craiovcană să justifice, 
să întărească numeroasele bu
ne aprecieri de care s-a bucu
rat.

jumătatea cursei.

F.C. Bihor (antrenori; R. 
Cosmoc — P, Popovici), aflată 
pe locul cinci. întruchipează o 
„operațiune mixtă", s-o numim 
așa. Lotul 
a cuprins 
nind din 
juniori șl 
apropjate 
zok. Ov.

prezentat de orădeni 
atit jucători prove- 

propriile centre de 
copii sau din zonele (Bucico; Baba, Bis- 
Lazăr. Bruckental,

pe a sasea poziție a clasamen
tului de toamnă, a realizat, pe 
lîngă o serie de transferări ju
dicioase, multe reconsiderări de 
jucători din propriul lot. Din 
primul grup fac parte libero-ul 
B. Bucur, mijlocașii Popicu și 
Szeneș; din al doilea, perechea 
Văsîl — Predatu, care a „sprin- 
tat“ atit de puternic în finalul

Topolinschi, lansat in cursă spre poarta băcăuană, 
din partida Victoria — S.G: Bacău.

Secvența
Foto: Eduard ENEA

DIN URNA VALORICĂ IN CARE A FOST PLASATĂ

JOCURI FĂRĂ
Duminică, în momentul cînd 

ne îndreptam spre Stadionul 
Municipal din Brașov, văzînd 
grupurile mici, răzlețe, de spec
tatori, cineva din cadrul clu
bului ne mărturisea, cu amă
răciune, că și la meciul pre
cedent s-au vîndut doar 2—300 
de bilete. Așadar, nici vorbă 
de acoperirea — din încasări 
la vînzarea biletelor — a chel
tuielilor legate de organizarea 
unui meci de campionat, cum 
avea să se întîmple și la a- 
ceastă ultimă partidă cu Jiul. 
Și aceasta într-un moment cînd 
cluburile noastre 
se gospodărească 
se autofinanteze în 
sură.

Situația amintită 
ne-a îndemnat să

trebuie să 
singure, să 

mare mă-
mai sus 
facem o 

mică statistică în privința nu
mărului de spectatori prezenți 
la meciurile ultimei etape a 
turului de campionat din Di
vizia A. La Constanța, la jo
cul cu Dinamo, liderul clasa
mentului, au venit 22 000 de 
spectatori. Și aici a fost frig 
și a nins, a bătut 
puternic ca în altă 
iubitorii fotbalului 
speriat și au venit 
echipa într-un meci 
de greu, cu internaționalii de 
la Dinamo. Frumos atașament 
față de fotbal, față de echipa 
favorită. La Craiova, ca o 
nouă confirmare a interesului 
pentru echipa locală. în ciu
da timpului geros și a par
tenerei de joc mai modestă, 
Corvinul, la meci au asistat 
15 000 de adevărați suporteri. 
Steaua a adus pe stadionul 
din Scornicești mai mulți spec
tatori ca altădată, 5 000, iar la 
Oradea au fost 7 000. Sigur, 
numărul spectatorilor este în 
raport șl cu performanțele 
frumoase ale acestor formații, 
cum dintre orașele cu mare a- 
fluență de public nu putem să 
nu evidențiem Timișoara, Plo-

vîntul mai 
parte, dar 
nu s-au 

să-și vadă 
deosebit

Azi,

Mureșan. Tămaș etc.), cit si 
fotbaliști dotați fie din Divi
zia B, fie care dispăruseră oa
recum din prim-planul Divi
ziei A: Cheregi, Ivan, Bolba, 
Vancea. Un succes de omoge
nizare tactică s-a petrecut pe 
malul Crișului; el a dus la o 
creștere ofensivă cu totul re
marcabilă Și a cîștigat, pentru 
circuitul performantei, fotba
liști care s-ar fi pierdut, poate. 
Iar F.C. Bihorului l-a adus •- 
oest merituos loc cinci.

F.C. Inter (antrenori: C. Ar
deleana si V. Hizo). prezentă

SPECTATORI

iești ui, Sibiul, unde stadioa
nele au fost de atîtea ori 
neîncăpătoare. Duminică, ta 
schimb, la Moreni au fost doar 
2 000 de spectatori, la fel la 
Cluj-Napoca și la București, 
în „Regie", sau numai 1 000, 
pe stadionul Victoria, că la 
Brașov. Să-i fi speriat frigul 
și zăpada atît de mult pe nu
meroșii amatori de fotbal ? Ju
cătorii nu s-au speriat de ger 
și zăpadă și au jucat, In ciuda 
neașteptatului anonimat. Spec
tatorii, Insă, au lipsit la apel. 
Tocmai cei ce timp de aproa
pe trei luni vor duce dorul 
fotbalului și îl vor comenta la 
gura sobei. Și vor vorbi des
pre ce va fi în retur șl ce 
vom face la „Mondiale". Dar 
fotbalul nostru are nevoie și 
de un sprijin concret, finan
ciar, din partea suporterilor.

Deci, la primăvară ! Poate 
că atunci nu vor mai fi atî- 
ția... absenți I

Constantin ALEXE

constituind un alt 
conducerii tehnice, 

nu s-a pierdut nici
sezonului, 
succes al 
Cu Văsîi _ _ „ 
un moment răbdarea. în ciuda 
unor sezoane slabe, care ar fi 
făcut pe mulți să renunțe la 
acest dotat atacant, Văsîi a 
fost mereu solicitat, mereu în
cercat și iată-1 regăsindu-și 
toată verva și forța de pene
trație și devenind ceea ce se 
spera să ajungă: un golgeter 
de valoarea primei scene. în 
ceea ce-1 privește pe Predatu, 
anit de Divizia B l-au „rodat" 
și l-au prezentat, la revenirea 
ta echipa unde e-a format, la 
o excelentă cotă de joc.

Și ocupanta locului șapte, 
Petrolul (antrenori: V. Dridea 
și C. . ............................
demn 
tean 
greul 
cu aceeași echipă cu care ob
ținuse promovarea. Mulți ju
cători locali sau din zonă apar 
în acest lot — D. Popa, Ștefan, 
<5. Lazăr, Panait, O. Grlgore, 
Mocanu, Catinca, Nuță, Manea 
— și ei au dat tonul acelei 
deosebite puteri de luptă do
vedită de ploieșteni. Iar puti
nii transferați (Liliac, Bîșcă, 
Matei) s-au adaptat perfect at
mosferei și spiritului de joc, 
contribuind la creșterea omoge
nității.

Din doar exemplele de pînă 
la locul șapte, și ele nu se 
prese aici, ne dăm seama 
turul a răsplătit eforturile 
ehipeloT care s-au îndreptat 
Încredere spre elementele tine
re și talentate, care au știut să 
descopere și pe acel fotbaliști 
eapabili să abordeze o • doua 
tinerețe sportivă șl să-i pună 
în valoare. Intr-un euvint, 
munca plină de competență, 
de seriozitate.

Oprișan), prezintă un caz 
de relevat. Clubul ploleș- 
a înțeles să plece la 
drum din „A" aproape

Prezența echipei Camerunu
lui în grupa noastră e. într-un 
fel, o surpriză. Ea are de par
tea sa ascendentul celor trei 
remize cu Peru, Italia. Polonia 
ta C.M. din Spania ’82. motiv 
pentru care ni se pare ciudată 
includerea ei In grupa echipe
lor! „exotice", adică a celor care 
contribuie la mărirea golavera
jului celorlalte.

Camerunul—1982. antrenat de 
internaționalul francez Vincent, 
a început prin a realiza un 0—0 
cu Peru, după ce presa spani
olă a vremii tși pusese o sin
gură întrebare: „Par cuantes 
goles ganara Peru?" Și iată 
că echipa lui Vincent n-a pri
mit niciun gol... în al doilea 
meci, polonezii, deși avizați, 
au reușit tot doar un 0—0 cu 
Camerunul lui Milla, cel mai 
bun jucător al Africii în acea 
vreme. (O frază din „AS": Ca
merunul a jucat mai bine de- 
cît polonezii!") Dar. ce-a fost, 
a trecut — tși spuneau gaze
tarii.

Al treilea meci din grupă, cel 
eu Italia, produce super-surpri- 
za: Italia — Camerun l—11 
Italienii au deschis scorul prin 
Grazziani. Dar. In minutul 65. 
Milîa, de cane am amintit,

„O TEHNICA IN
O prezentare a lotului came- 

runez pentru Italia nu ar fi 
prea edificatoare. Numele ju
cătorilor sânt ta general necu
noscute Europei. Și apoi, antre
norii se schimbă mereu. Preli
minariile pentru Spania au fost 
conduse de antrenorul iugoslav 
Branko. dar la turneul final al 
„celor trei remize" s-a aflat 
pe bancă Jean Vincent A ur
mat un francez. Claude le Rey. 
cu cane Camerunul a cucerit 
„Cupa Afridi 1988". pentru ca 
acum si apară acest Valeri 
Nepomniașcii. un antrenor a- 
proape necunoscut, care a con
dus pînă acum selecționata de 
juniori a R.S.S. Turkmene si 
apoi o echipă din liga a 
sovietică, din Așhabad. 
pare că d face parte din 
la lui Lobanovski).

Față de echipa care a 
ta Spania apar în lot 
fundașul Onana

pornește în cursă, driblează 
tot. centrare și Mbida egalea
ză. Cine ar fi crezut? Pînă la 
sfîrșitul partidei nu se mai în- 
tîmplă nimic. pentru că în 
poarta Camerunului se afla 
N’Kono, despre care mulți au 
spus că ar fi fost oei mai bun 
portar al „Mundialului" spani
ol. .. Așa s-a scris Istoria a- 
cestei echipe în ’82. (O echipă 
despre care se poate spune cu 
deplin temei că este singura 
neînvinsă pe lista celor 55 de 
formații care au jucat în tur
neele finale ale

Dar să ne 
prezent.

Reprezentativa 
antrenată acum 
Nepomniașcii. s-a calificat 
faza finală a grupei africane C 
cu următoarea linie de clasa
ment:

C.M.)
întoarcem ta.»

Camerunului, 
de sovieticul 

ta

6 4 1 1 9—6 9 p
trei puncte pierdute au 
echipelor Angolei (1) si 

pe

Cele 
revenit 
Nigeriei (2),- învingătoare 
teren propriu.

In faza finală. Camerunul a 
Învins Tunisia cu 2—0 și a 
pierdut în deplasare (0—1). ob- 
tinînd biletele pentru turneul 
din Italia.

doua 
(Se 

școa-
jucat 
doar 

$i mijlocașul

STIL BRAZILIAN"
Kunde.

Jucătorii oei mai cunoscut! ta 
Europa sint înaintașul Francois 
Oman Biyick, cane joacă ta 
Franța, la Laval, (el fiind si 
golgeterul preliminariilor. cu 
cinci goluri marcate); portarul 
Antoine Joseph Beli (oare evo
luează la Bordeaux); mijloca
șul Makanaki titular la 
Ion), Massing 
Creteil. tot tn Franța

Comentatorii francezi ce au 
urmărit finala 
1988“, care a revenit Cameru
nului (1—0 cu Nigeria, ta fi
nală) au remarcat buna orga
nizare a jocului, tehnicitatea 
felină Și jocul larg pe aripi al 
echipei Învingătoare. Nu lipsi
tă de interes este părerea an
trenorului român Angelo Nicu- 
lescu, care remarcă „tehnica ta 
stil brazilian a camerunezilor si 
un Joc colectiv capabil să men
țină mingea in situațiile grele**.

_ Tou-
fundaș 1«

„Cupei Africii

DESTULA EXPERIENȚA INTERNAȚIONALA

0- 
eă 
e- 
eu

Effimie IONESCU

„Tricolorii" ar comite o gre
șeală dacă ar integra selecțio
nata Camerunului în grupa e- 
chipelor doar exotice. Și asta 
nu doar pentru că echipa a- 
fricană a părăsit neînvinsă 
„Mondialul" din Spania ’82. în 
fotbalul african s-au produs 
modificări esențiale. Simplul 
fapt că cealaltă echipă africană 
din turneul final (Egiptul) a 
eliminat Algeria — spune mult. 
Vremea Algeriei, a Marocului 
a trecut. După cum a trecut si 
vremea tn care Egiptul se au- 
toelimina din turneul final al 
C.M. 1938. neprezentîndu-se ta 
meciul de baraj cu echipa... 
României, pentru că jucătorii 
săi sărbătoreau Ramadanul.

Camerunul este o echipă 
dintr-o cu totul altă categorie

decît Casta Rica sau Emiratele 
Arabe Unite. Camerunul este 
o echipă cel puțin egală cu 
Marocul, care a făcut senzație 
în Mexico ’86 cîștigînd o gru
pă cu Anglia, Polonia și .Portu
galia. Așa că. dragi „tricolori", 
atenție mărită la medul-uver- 
tură Argentina — Camerun de 
la Milano, din ziua de 8 iunie. 
Va fi o casetă de două ori uti
lă. pentru meciurile de la Bari 
(cu Camerun) șl de la Napoli 
(cu echipa lui Maradona).

O ultimă observație; echipa 
Camerunului nu prea primește 
goluri. Atunci. în Spania, 
N'Kono a scăpat doar un gal 
(Grazziani). Motiv pentru cane 
n-ar trebui să contăm pe va
rianta locului trei.

loan CHIRItA

Dialog cu Ion T. Ionescu, anlccnorul echipei sportul Studențesc

UNII JUCĂTORI SÎNT
Sportul Studențesc a devenit 

„un caz". Este singura echipă 
oare în ultimele șase etape ale 
turului de campionat a obtinut 
doar două puncte (0—0 cu F.C. 
Argeș și 2—2 cu „Poli" Timi
șoara, în „Regie"), părăsind te
renul de alte patru ori învinsă 
(2—3 cu Dinamo. 0—3 cu F.C. 
Inter, 0—5 cu Steaua și 0—2 cu 
Petrolul), situație care i-a dus 
pe „alb-negri" la un nedorit 
—5 la „adevăr". Iată, deci, mo-

in Ciulești UN ATRACTIV CUPLAJ FOTBALISTIC
SALA DE

din Capitală, _ _
un atractiv cuplaj de fotbal. 
La ora 14,30 se întîlnesc for-

SPORT RAPID, 
găzduiește astăzi

mațiile de old-boys Rapid și 
Dinamo, iar de la ora 15,15 
vor evolua primele echipe ale 
celor două cluburi.

DEPARTE DE EXIGENJELE

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Astăzi, vineri, 15 decembrie, 

va avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr, 2, 
tragerea obișnuită Loto a săptă- 
mlnil.

Inter ; 4. 
. Lccce —

Bologna ; 
8. Cagliari 

Cosenza — Brescia ;
Ancona ; 11. Parma 

12. Pescara —

• Reamintim că ULTIMUL 
CONCURS AL ANULUI 1989, de 
duminică, 17 decembrie, va avea 
următoarea alcătuire : 1. Cesena 
— Sampdoria ; 2. Cremonese —

Bari ; 3. Florentina — 
Genoa — Atalanta ; 5. 
Ascoli ; 6. Napoll —
7. Roma — Juventus ;
— pisa ; 9.
10. Foggia
— Messina ; 12. Fecala —
Regglana ; 13. Reggina — Avelli- 
no. Anunțăm 
tul sistem că
PRONOSPORT
anului 1990) va avea Ioc dumi
nică, 7 ianuarie.

pe Iubitorii aces- 
următorul concurs 

(deci primul 81

tivul pentru care am conside
rat necesar să discutăm cu an
trenorul Ion V. Ionescu, în do
rința ca acesta să explice ne
dorita alunecare pe tobogan a 
formației bucureștene.

— Concret, care ar fi cauze
le acestor slabe rezultate în... 
lanț?

— Insuficienta mobilizare și 
motivare spre performantă a 
majorității jucătorilor, care nu 
au dat întotdeauna dovadă de 
totală dăruire, de muncă in
tensă, dar care, pe deasupra, 
manifestă și o anume indiferen
tă in fata eșecurilor. In ansam
blu, în ultimii ani. lotul echi
pei a fost alcătuit din jucători 
formați în pepiniera proprie, 
dar de o valoare modestă, care 
n-au reușit să realizeze progre
sul scontat. Probabil că drumul 
spre performantă este mai a- 
nevoios la clubul nostru, în fa
ța unui public destul de pla
cid, lipsit de căldura care, la 
Craiova sau la Timișoara, de 
pildă, grăbește călirea.

— Deducem că formația 
ce lipsă de cîtiva jucători 
sacrati, de cîteva valori 
să-i poată mobiliza si pe 
Ialți.

— Așa este. Să nu uităm că 
pînă acum 3—4 ani. la Sportul

du- 
con- 
care 
eei-

MARII PEREOEMJE"
Studențesc jucau Hagi, Coras, 
Țicleanu, Terheș. Bozeșan sau 
Speriatu și pe atunci echipa a 
beneficiat de o altă viziune a- 
supra selecției. călăuzindu-și 
astfel cu pricepere ascensiunea 
spre primele locuri. Astăzi. în
locuitorii celor citați se numesc 
Buțerchi, Dobre. Olteanu. Stă- 
nici. V. Iorgulescu. R. Lucescu, 
El. Stancu. Sumudică și A. Po
pa, care mai au mult de mun
cit pentru a face față pretenți
ilor Înaltei performanțe.

— Și totuși, in primăvară, 
Sportul Studențesc a făcut un 
retur de excepție, ajungînd de 
Ia —4 (după primele 17 etape) 
Ia 4-4 la finele campionatului. 
Practic, la an singur punct 
distantă de... Cupa U.E.F.A,

— în anumite perioade, rare 
din păcate, echipa se poate 
mobiliza. Așa s-a întîmplat și 
tn sezonul de primăvară, așa 
s-au petrecut lucrurile și la 
mijlocul actualului tur de cam
pionat. cînd în cinci etape s-au 
obtinut 9 puncte (cite două cu 
Universitatea Craiova. F.C. Olt. 
„U“ Cluj-Napoca și Flacăra 
Moreni și unul cu F.C. Farul). 
Această inconstantă supărătoa
re. de la plus la minus și in
vers. demonstrează cu preg
nanță oeea ce aminteam mai

înainte, acea nedorită indife
rență, dăunătoare, în egală mă
sură. și în 
a eșecurilor.

— Care ar 
propiate 
țese?

— Ele 
mai în 
care răspund de Sportul Stu
dențesc pot determina o cana
lizare a tuturor intereselor si 
pasiunilor pentru formarea 
unei echipe competitive. în 
fotbalul actual, marile rezulta
te se pot obține numai atunci 
cînd activitatea tuturor factori
lor este orientată spre marea 
performantă. Numai pe baza 
imboldului pe care antrenorul 
îl poate da echipei nu se pot 
obține rezultate constant bune, 
ci numai unele mici zvîcniri de 
orgoliu, lipsite de importanță. 
Există însă premise serioase și 
obiective, conferite de o bază ■ 
de pregătire foarte dotată, a 
unui dub care asigură servicii 
tehnico-metodice propice per
formanței ce pot asigura, ta 
anii următori reafirmarea 
Sportului Studențesc.

— O ultimă întrebare. Se ve
hiculează ideea că Ion V. lo- 
nescu intenționează, după nu
mai un an, să se despartă de 
clubul din

— Lumea 
Nu m-am 
ceva. Dar 
norul nu 
ei. ..

fata succeselor, si

ale
fi perspectivele a- 
Sportului Studen-

fi favorabile nu-pot
cazul in cane toți cei

,Regie".
vorbește multe, 

gîndit încă la așa 
cum în fotbal antre- 
depinde numai de
Gheorghe NERTEA



(Urmare din pap. 1)

Bușui, Pavel Aron, 
Dobra, Maria Rădu-

BUGETULUI 
REPUBLICII 

ROMANIA

DE 
SO-
PE

In ședința de după-amiază 
au mai luat cuvintul Ia dez
baterile geuerale asupra ace
lorași proiecte de legi depu
tății: Maria Brad ea. Adrian 
Stoica, Florea Voinea, Maria 
Flucsă, Octavian Băsccanu, 
Ștefan Korodi, Diomid Năstase, 
Ștefan Andrei, Florentin Sandu, Nicolae — - - - -
Marcel 
can, Ion Popescu.

După discutarea pe articole 
a fiecărui proiect de lege. Ma
rea Adunare Națională a adop
tat, cu unanimitate de voturi :

— LEGEA PLANULUI NA
ȚIONAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALA 
A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA PE ANUL 1990 ;

— LEGEA PLANULUI DE 
DEZVOLTARE A AGRICULTU
RII, INDUSTRIEI ALIMEN
TARE. SILVICULTURII ȘI 
GOSPODĂRIRII APELOR AL 
REPUBLICII SOCIALISTE
ROMANIA PE ANUL 1990 ;

— LEGEA -----------—
STAT AL 
CIALISTE 
ANUL 1990.

în continuare, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
prezentat propunerea de a se 
da împuternicire Consiliului de 
Stat să stabilească, prin decret, 
aplicarea reglementării refe
ritoare la răspunderea unități
lor socialiste pentru apărarea 
și dezvoltarea patrimoniului în
credințat de societate, precum 
și înființarea, organizarea șl 
funcționarea Consiliului Supe
rior de Coordonare a Activită
ții de Control Economic, Finan
ciar și Social. De asemenea, 
după dezbaterea publică a a- 
ceștei reglementări, la expira
rea termenului de șase luni, 
Consiliul de Stat să prezinte 
Marii Adunări Naționale pro
puneri privind definitivarea 
proiectului în vederea adoptării 
acestuia ca lege.

Cu unanimitate de voturi. 
Marea Adunare Națională a a- 
probat această propunere.

în vederea dezbaterii publice, 
PROIECTUL „LEGII PRIVIND 
RĂSPUNDEREA UNITĂȚILOR 
SOCIALISTE PENTRU APÂ-

PE GHEATA ȘI PE ZAP ADA
dl

• SCHI ALPIN

Proba feminină de slalom u- 
riaș desfășurată pe pirtia de la 
Oppdal (Norvegia), in cadrul 
«Cupei Europei", a revenit 
sportivei elvețiene Sandra 
Brun, cu timpul de 1:55,79. Pe 
locurile următoare s-eu situat 
coechipiera sa Corinne Spahr 
— 1:55,81 și vest-germanca An
gelika Hurler — 1:55,96.

„Cupa Mondială" a progra
mat pe pirtia de la Sestriere 
(Italia) o probă masculină de 
slalom superuriaș. încheiată cu 
victoria campionului elvețian 
Pirmin Zurbriggen, înregistrat 
In 1:37,39. L-au urmat suedezul 
Lars-Borje Erikson — 1:37,50
și francezul Franck Piccard — 
1:37,86. In clasamentul general.

RAREA Șl DEZVOLTAREA 
PATRIMONIULUI ÎNCREDIN
ȚAT DE SOCIETATE, PRE
CUM ȘI ÎNFIINȚAREA, OR
GANIZAREA ȘI FUNCȚIONA-

CUPRINZIND Și

lucrărilor se- 
a celei de-a 
a luat cuvîn- 

Marîi 
tovarășul

REA CONSILIULUI SUPERIOR 
DE COORDONARE A ACTIVI- ț; 
TAȚII DE CONTROL ECONO- § 
MIC, FINANCIAR ȘI SOCIAL"^ 
se dă publicității.

La ultimul punct al ordinii îj 
de zi, secretarul prezidențial și 
al Consiliului de Stat, tovarășul ;î 
Dumitru Apostoiu, a prezentat 
Expunerea asupra proiectelor țg 
de legi pentru aprobarea de- 
cretelor cuprinzînd norme cu 
putere de lege emise de Con- ț; 
siliul de Stat. Raportul Corni- 
siei constituționale și juridice 
a M.A.N. asupra acestor pro- jî 
iecte de legi a fost prezentat 5 
de deputatul loan Sălăjan. pre- 
ședințele Comisiei.

După discutarea pe articole. 
Marca Adunare Națională a 
votat, în unanimitate, LEGILE 
PENTRU APROBAREA DE- 
CRETELOR 
NORME CU 
LEGE EMISE DE CONSILIUL 
DE STAT.

în încheierea 
siunii a zecea 
IX-a legislaturi, 
tul președintele 
Naționale, 
Giosan.

Lucrările sesiunii 
sfîrșit într-o atmosferă plină 
de însuflețire. Prin aplauze și 
urale puternice, deputății și 
invitații au dat expresie — si 
de această dată — sentimente
lor de profundă dragoste si 
prețuire pe care întregul nostru 
popor Ie poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
hotărîrii lor ferme ca, strîns 
uniți în Jurul gloriosului nos- 
tru partid, al ilustrului său 
conducător, să acționeze cu â 
toate forțele, în spirit revolu- 
ționar, pentru îndeplinirea pla- țj 
nului pe acest an și pe între- 
gu! cincinal, pentru realizarea 
obiectivelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială adoptate de ma- 
rele forum al comuniștilor 
români, să facă totul pentru 
triumful socialismului și comu- 0 
nismulul in România, pentru 
ridicarea patriei pe culmi tot -S 
mai înalte de civilizație, bună- 
stare și progres. g 

Adunări 
Nicolae

au luat $

$

după 9 probe se menține lider 
norvegianul Ole Christian Fu- 
ruseth — 118 puncte, secundat 
de Pirmin Zurbriggen — 101 p.

• HOCHEI PE GHEAȚĂ

Turneul internațional desfă
șurat la Sofia s-a încheiat cu 
victoria unei selecționate din 
U.R.S.S. — 6 puncte, urmată în 
clasamentul final de reprezen
tativa Bulgariei — 4 puncte șl 
formația secundă a Italiei — 2 
puncte. In ultimul med al 
competiției, selecționata din 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 6—2 (4—2. 1—0. 1—0) echipa 
Bulgariei. • Intr-un meci a- 
mical, disputat la Grenoble, se
lecționata Franței a Învins cu 
scorul de 6—1 (1—0. 1—0. 4—1) 
echipa Italiei.

Â DOUA VICTORIE A HW.UIȘTILOR ROMÂNI
IA BALCANIADĂ DE IA ATENA; 28-17 CU TUEICIA
ATENA, II (prin telefon de 

la trimisul nostru special). — 
In cea de a doua partidă a 
handbaliștilor noștri la Balca
niadă. am consemnat o nouă 
victorie : ROMANIA — TURCIA 
28—17 (15—10). De data aceasta, 
evoluția ..tricolorilo— a fost 
ceva mal consistentă mal a- 
proape de ceea ce doream, 
fără să se ridice Insă ia nive
lul maxim el posibilităților. Si
gur că un meci cu formația 
turcă nu impunea o mobiliza
re totală, dă- avind în ve
dere că urmează tathnlri mai 
dificile, cu Bulgaria (vineri) șt. 
ta special Iugoslavia tstmbâtă), 
așteptăm ca toti component^ 
lotului să ajungă la forma lor 
de vîrf. Ca să nu mai spunem 
că și golaverajul ar putea juca. 
In final, un rol ta stabilirea 
configurației clasamentului, mo
tiv pentru care diferențele de 
scor* realizate nu stat lipsite 
de Importantă.

In debutul partidei de azi 
(n.r. ieri) am consemnat trei 
goluri consecutive ale repre
zentanților noștri, astfel că in 
mln. 3 era 3—0. Atacind mal 
rapid și ma! variat decît a 
făcut-o marți, formația Româ
niei s-a distanțat treptat: 7—3 
ta min. 10. 13—8 ta mln. 22 șl
10—10 imediat după pauză (mln. 
32). Mai departe, cîteva acțiuni 
spectaculoase purtate de hand- 
ballștli tricolori, in mare vite
ză — atît frontale. cit șl pe 
aripi —. finalizate ta urma u- 
nor combinații Ingenioase, au 
primit aplauze la scenă des
chisă din partea miilor de spec

Ince pind de azi, finala „Cupei Davis"

CINE VA CÎȘTIGA CEA DE-A 77-a EDIȚIE ?
Astăzi, în jurul orei 13 (ora 

locală), se va da startul în 
.finala celei de a 77-a ediții a 
prestigioasei competiții mondia
le de tenis pe echipe, „Cupa 
Davis". Evenimentul reține a- 
tenția milioanelor de iubitori 
ai sportului cu racheta și min
gea din lumea întreagă și va 
atrage la locul de disputare — 
Stuttgart, la „Schleyer Halle" — 
aproximativ 10 000 de specta
tori, între care cîteva sute de 
specialiști și alte sute de zia
riști.

Formațiile R. F. Germania, 
și Suediei — acestea sînt pro
tagonistele — se găsesc față 
în față, în finală, pentru a 
treia oară în ultimii cinci ani. 

• BIATLON

Proba masculină de 10 km 
din cadrul concursului de la 
Pokljuka (Iugoslavia) a revenit 
lui Dirk Anders (R.D. Germa
nă) cu timpul de 28:31,80, ur
mat de coechipierul său Frank 
Peter Rotsch — 28:57,10. tn 
proba feminină de 7,5 km, pe 
primul loc s-a situat vest-ger
manca Petra Schaaf—26:10,10.

• SCHI FOND

Concursul de schi-fond de la 
Salt Lake City (Utah), con- 
tind pentru „Cupa Mondială", 
s-a încheiat cu proba masculi
nă de ștafetă 4X10 km, în care 
victoria a revenit echipei Sue
diei cu timpul de lh48:31. Pe 
locul secund s-a situat forma
ția Norvegiei — lh48:43.

tatori. De data aceasta, „capul 
limpede" al echipei și cel mal 
bun de pe teren a fost Adrian 
Ghlmeș, autorul multor pase 
precise, ca și al cîtorva go
luri frumoase, venite în mo
mente cînd unii coechipieri mal 
și... greșeau. Luciditatea lui 
Ghimeș. forma deosebită a lui 
Neagu, Săttescu șl Andronic 
au dus, în continuare, la des
prinderea mai dară a forma
ției noastre, după două serii, 
de cite patru goluri cons? 
tive : de la 18—13 la 22—13 (în
tre minutele 40 șl 45) și de la 
22—15 la 26—15 (intre minutele 
49—56). Deși a înscris șase go
luri. Zaharia s-a dovedit une
ori nesigur, iar Ucu nu a mal 
repetat jocul foarte bun de 
marți. Oricum, o victorie ră- 
mine o victorie dar. să nu 
uităm, vine meciul cu Iugos
lavia, campioana mondială...

Marcatori : Zaharia 6, Neagu 
și Săftescu cite 4, Andronic 4 
(1 din 7 m), Ghimeș 3. Berbece 
3 (toate din 7 m). Licu și 
Popescu cite 2. respectiv Tasucu 
10 (4 din 7 m) Ingin 3, Koral 
și Tarakci cite 2. Au arbitrat 
S. Migas si G. Megalakakis 
(ambii din Grecia).

Alte rezultate 1 Grecia — , Tur
cia 19—13 (8—5). Iugoslavia — 
Bulgaria 35—20 (13—11) — meci 
arbitrat de românii J. Matees- 
cu șl V. Dăncescu. excelent a- 
preciațl de observatorul I.H.F. —, 
Iugoslavia — Grecia 23—18 (11—11).

Mugur POPOVICI

Performanță realmente rară, 
dar în egală măsură cît se 
poate de justificată, avind în 
vedere existența în ambele e- 
chipe a doi corifei ai tenisu
lui mondial masculin actual: 
Boris Becker și Stefan Edberg 
(locul 2, respectiv 3 în ierar
hia mondială). Iar dacă meciul 
decisiv pentru cucerirea (rîv- 
nitei) „Salatiere de argint" 
este așteptat cu vădit interes 
se datorează, înainte de toate, 
în mod cert,' faptului că, în 
cele două confruntări anterioa
re, echipele și-au imprățit vic
toriile și, implicit, trofeele 
(1985 ; 3—2 pentru Suedia la 
Miinchen !; 1988 : 4—1 pentru 
R.F.G. la „Goteborg !). Apoi, 
echilibrul de forțe la nivelul 
„jucătorilor nr. 1“ din forma
ții (Becker l-a învins, în vară, 
la Wimbledon, pe Edberg, a- 
cesta a cîștigat, în urmă cu 
zece zile, la „Turneul Campio
nilor"), căruia i se adaugă 
unul identic la nivelul celui 
de al doilea jucător. Chiar 
dacă se numește, pentru scan
dinavi, Mats Wilander (jucă
tor cu experiență și cu perfor
manțe de vîrf în ultimii șapte 
ani, nr. 1 în 1988, dar acum

DIN BASCHETUL
Rezultate înregistrate in 

grupele sferturilor de finală 
ale competiției internaționale 
masculine de baschet „Cupa 
Koraci" : Phonola Caserta — 
Bosnia Sarajevo 82—77 ; SKA 
Alma Ata — Panionios Atena 
99—66; Efes Pilsen (Turcia) — 
Hapoel Holon 81—79; Ț.S.K.A.

PE SCURT ® PE SCURT
ATLETISM a Maratonul de la 

San Diego (California) a fost cîș- 
tigat de atletul mexican Ernesto 
Beatrlz, care a parcurs 42,195 km 
în 2h 16:12. La feminin, cel mai 
bun timp (2h 39:05) l-a obținut 
concurenta irlandeză Marie Ro
llins.

BOX • Mexicanul Jorge Paez 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria pană (ver
siunea I.B.F.), învingîndu-1 prin 
k.o. tehnic, în repriza a 6-a, pe 
americanul Lupe Gutierrez, în 
meciul disputat la Reno (Ne
vada).

CICLISM • Proba masculină 
de 1 000 m cu start de pe loc din 
cadrul Campionatelor Asiei, de 
la New Delhi, a revenit lut 
Young Sup Un (Coreea de Sud) 
cu timpul de 1:08,850, urmat de 
Hiroshi Toyooka (Japonia) — 
1:1O,331 șl Ballcaj Slngh (India) — 
1:12,926.

șah • In runda a 8-a a tur
neului de la Palma de Mallorca 
au fost consemnate următoarele 
rezultate : Milos (Brazilia) — 
Psahls (U.R.S.S.) 1—0 ; Ubllava
(U.R.S.S.) — Barbero (Cuba)
0—1 ; Romanișin (U.R.S.S.) —
Ghelfand (U.R.S.S.) remiză ; Ro- 
driguez (Cuba) — Miles (S.U.A.) 
0—1 ; Zapata (Columbia) — Cue
vas (Spania) 1—0 ; King (Anglia)
— Todorcevici (Iugoslavia) 1—0. 
în clasament conduce Ghelfand, 
cu 5.5 puncte.

TENIS a La Plantation Park 
(Florida) au început întrecerile 
tradiționalului turneu pentru ju
niori „Sunshine Cup“. Iată pri
mele rezultate înregistrate : Ar
gentina — Olanda 3—0 : Iugo
slavia —f Bolivia 3—0 ; U.R.S.S.
— Venezuela 3—0 ; Spania — 
Ecuador 3—0 ; Italia — Peru 3—0; 
Canada — Danemarca 2—1 ; 
S.U.A. — Japonia 3—0 ; R. F. 
Germania — Guatemala 3—0.

doar... 16) acesta acuză o c- 
videntă și prelungită eclipsă 
de formă. în timp ce Jonas 
Svensson nu are, deocamdată, 
„cartea de vizită" care să-1 re
comande ca titular intr-un 
meci cu asemenea miză. La 
gazde, Carl-Uwe Steeb (nr. 27), 
performerul din finala trecută, 
este un jucător constant, în 
evidentă ascensiune, dar nu
mai... atît!

Pentru amatorii de statistici, 
vom adăuga faptul că forma
ția Suediei se află pentru a 
opta oară în finala prestigioa
sei competiții, ultimele șapte 
prezențe fiind consecutive 
(1975 ; 1983—1989), performanță 
cu adevărat de individiat. De 
patru ori a terminat învingă
toare (1975 : 3—2 cu Ceho
slovacia ; 1984 : 4—1 cu S.U.A.) 
1985 : 8—2 cu R.F.G. ; 1987 :
5—0 cu India), de celelalte trei 
fiind învinsă (1983 și 1986 : 
2—3 cu Australia ; 1988 : 1—4 
cu R.F.G.). De cealaltă parte, 
echipa vest-germană joacă a 
patra finală din istoria parti
cipărilor sale (prima în 1959, 
0—5 cu S.U.A.).

Doino STANESCU

INTERNAȚIONAL
Moscova — Heraklis Salonie 
90—76 ; Olimpia Liubliana — 
CAI Zaragoza 81—79 ; Scavolini 
Pesaro — B.C. Orthez (Franță) 
98—67 ; B.C. Zadar (Iugoslavia) 
— Juventud Badalona 09—100.

C.1.0.-DIN NOU iHPOlftlfA

• MECIURI AMICALE SUSȚI
NUTE DE ECHIPELE CAMERU
NULUI, ANGLIEI Șl IUGOSLA
VIEI • PRESA FRANCEZA DES
PRE GRUPA B A TURNEULUI 

FINAL AL C.M. • ȘTIRI, 
REZULTATE

REPREZENTATIVELE CAMERU
NULUI și Republicii Centrafri- 
cane își vor disputa finala tur
neului de la Bangui, la care par
ticipă formații din statele Afri
cii Centrale. în semifinale, e- 
chipa Camerunului a dispus cu 
3—o (după executarea lovituri
lor de la 11 m : la sfîrșitul tim
pului regulamentar de joc sco
rul fiind egal 0—0) de cea a 
Ciadului, iar selecționata Repu
blicii Centrafricane a întrecut cu 
2—0 pe aceea a Gabonului.

LA LONDRA, jocul amical 
dintre echipele Angliei și Iugo
slaviei a fost cîștigat de gazde cu 

• 2—1 (1—l), prin golurile lui B. 
Robson (min. î șl 69) respectiv 
Skoro (min. 17). iată formațiile 
conduse de arbitrul Dieter Pauli 
(R.F.G.). în fata celor 38 000 de 
spectatori : ANGLIA : Shilton 
(min. 46 Beasarit) — Bearce 
(min. 46 Dorigo), Walter, But

cher, Parker. Thomas (mim 67 
Platt), B. Robson (min. 76 Me 
Mahon), Rocastle (mln. 56 
Hodge), Waddle, Bull, Lineker ; 
IUGOSLAVIA : Ivkovici —
Stanoikovici, Spasici (mln. 81 
Petrici), Brnovicl (mln. 76 Ba
na vici), Hadzibeghici, Valid, 
Skoro. Susici (min. 76 Prosi- 
sinecki), Mihailovici. stoikovicL 
Saveski.

ECHIPA Spaniei a evoluat la 
Tenerife (tot în meci amical), în 
compania reprezentativei Elve
ției, pe care a întrecut-o cu 2—1 
(1—0), prin golurile marcate de 
Michel, Felipe, respectiv Kneepp.

PARIS, 14 (Agerpres). — Pre
sa franceză a publicat numeroa
se comentarii în legătură cu tra
gerea la sorți a grupelor turneu
lui final al Campionatului Mon
dial de fotbal de anul viitor, din 
Italia. Ziarul „Le Parisien" inse
rează un interviu cu antrenorul 
echipei Franței. Michei Platini. în 
care acesta spune : „Grupa B 
este _ cea mai pasionantă. Chiar 
eliminarea Argentinei este posi- 
bilăi Campionii mondiali «en 
titre» nu au fost deloc răsfă- 
țați la tragerea la sorți, avind 

ea partenere puternicele echipe 
ale U.R.S.S. și României. Este e- 
vident Insă că și selecționata Ca
merunului este capabilă să răs
toarne multe calcule".

La rîndul său, ziarul de spe
cialitate „L’Equipe" scrie sub 
titlu] „Argentina este amenința
tă" : .Campionii mondiali au in
trat In grupa cea mai grea. Nici 
una din componentele acestei 
grupe nu poate fi sigură e* va 
trece obstacolul ce-1 reprezintă 
remarcabila echipă a Camerunu
lui. Această grupă este de fapt 
singura care nu cuprinde nici o 
echipă mediocră, din moment ce 
Argentina este deținătoarea titlu
lui, U.R.S.S. vicecampioană eu
ropeană. Iar România este for
mația care a scos din prelimina
rii o mare favorită — Dane
marca".

Revista „France Football" scrie, 
la rîndu-i. următoarele cu pri
vire la grupa B : „Antrenorul 
Bilardo se teme chiar și de Ca
merun «Campionii mondiali» 
împotriva «leilor neîmblînziți» 
— iată un afiș inedit și atrăgă
tor pentru meciul de deschidere 
de la 8 iunie. Această grupă, cu

U.R.S.S„ România, Argentina și 
Camerun, se anunță dificilă, cele 
patru echipe sînt reputate pen
tru organizarea lor foarte rigu
roasă, pentru înalta lor tehnică 
de joc".

ANTRENORUL echipei Franței, 
Michel Platini, și-a prelun
git cu încă 4 ani șl jumătate 
(pînâ la turneul final al Cam
pionatului Mondial din S.U.A. din 
1994) contractul cu selecționata 
.cocoșului galic".

ÎN sferturile de finală ale 
„Cupei R. F. Germania", F. c. 
Kaiserslautern a Învins cu 3—1 
formația Fortuna Dusseldorf, iar 
Werder Bremen a dispus cu 3—0 
de VfB Stuttgart.

MECIUL amical Irlanda — 
Anglia, prevăzut pentru 28 mar
tie, a fost amtaat datorită fap
tului că reprezentativele celor 
două țări au fost repartizate ta 
aceeași grupă la turneul final al 
Campionatului Mondial de anul 
viitor. Federația irlandeză va 
perfecta probabil un meci eu 
Suedia, În timp ce englezii șl-au 
ales ca sparring partner for
mația Portugaliei.

APARTHEIDUL!
LAUSANNE, 14 (Agerpres). 

La recenta reuniune a Comi
tetului Internațional Olimpic, 
de la Lausanne, s-a hotărît ca 
niciun sportiv care a luat par
te la întreceri în Africa de Sud 
înoepînd de la 1 septembrie 
1989 să nu fie admis la J.O. 
de vară de la Barcelona, din 
1992.

„CUPA LIGII EUROPENE*. 
LA TENIS DE MASĂ
BELGRAD, 14 (Agerpres) 

La Belgrad, in meci pentru 
„Cupa Ligii Europene" la tenis 
de masă, selecționata Suediei 
a întrecut cu 4—3 formația Iu
goslaviei. In partida decisivă, 
Peter Karlsson a dispus cu 2—1 
(23—21, 12—21, 21—11) de Zo
ran Primorac. ★

In cadrul aceleiași competiții, 
echipa R.F. Germania a între
cut, la Gottingen, cu 4—3 for
mația Olandei.
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